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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Adalet Bakanlığından:

ADALET BAKANLIĞI MEMUR SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/7/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet

Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Yönetmelik, adlî ve idarî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları, hâkim adayları, icra

müdür ve yardımcıları, icra kâtipleri ve adalet uzmanları ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri

kontrolör ve stajyer kontrolörleri hariç olmak üzere Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtı

ile bağlı kuruluşlarına ilk defa Devlet memuru olarak atanacakların sınavlarında, atanmalarında

ve görevde bulunan memurların nakillerinde uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nunu, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye

Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 23 üncü ve 42 nci maddeleri,

6/1/1982 tarihli ve 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahke-

melerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 3/G maddesi, 24/2/1983 tarihli ve 2802

sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesi, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı

Kararnamesinin 38 inci maddesi ile 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-

rarı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar

Hakkında Genel Yönetmeliğin 3 üncü ve 28 inci maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlan-

mıştır.”

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“h) Sınav Kurulu: Bakanlık merkezi ile bağlı kuruluşta oluşturulacak kurulları,”
“i) Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP): Adalet hizmetlerinin elektronik ortamda

yürütülmesi amacıyla oluşturulan yargı bilişim sistemini,
j) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

Başkanlığı tarafından yapılan yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavını,”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi,

(5) numaralı bendinin (c) alt bendi, (6) numaralı bendinin (a) ve (c) alt bentleri aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, (9) numaralı bendinde yer alan “ve aşçı kadrolarına” ibaresi “kadrosuna” olarak
değiştirilmiş ve aynı fıkraya (9) numaralı bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklen-
miştir.

“2) Mütercim kadrosuna atanabilmek için, fakülte veya yüksekokulların ilgili bölüm-
lerinden mezun olmak ve ayrıca, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (B) düze-
yinde başarılı olmak veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından kabul
edilen buna denk puana sahip olmak; avukat kadrosuna atanabilmek için avukatlık ruhsatına
sahip olmak; biyolog, sosyal çalışmacı, sosyal hizmet uzmanı, sosyolog, uzman tabip, rehberlik
uzmanı, çocuk gelişimcisi, mimar, istatistikçi, pedagog, antropolog, psikolog, kimyager, fizikçi,
eczacı, doktor, cezaevi tabibi, daire tabibi, diş tabibi, veteriner, diyetisyen, çocuk eğitimcisi,
eğitim uzmanı, kütüphaneci ve şehir plancısı kadrolarına atanabilmek için, fakülte veya
yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,”

“c) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınavın
yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak,”

“a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya
meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri prog-
ramı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul
edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolo-
jileri alanlarından mezun olmak,”

“c) Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek
yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu veya ko-
misyon tarafından kura yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden
otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada
yanlışsız ve tekrarsız en az doksan kelime yazmak, (Bu bende göre yapılacak uygulamalı sı-
navda başarılı sayılabilmek için; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan ke-
lime sayısı, yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları ile kelime ve satır atlama nedeniyle
metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış
yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması
veya iki ve üzeri satır ya da toplam 14 ve üzeri kelime atlanması halinde yazılan metnin anlam
bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir. Uygulama birliğini sağlamak üzere Bakanlıkça de-
ğerlendirmeye ilişkin kriterler belirlenebilir.)”

“9/A) Aşçı kadrosuna atanabilmek için;
a) Ortaöğretim veya yükseköğrenim kurumlarının aşçılık veya dengi bölümü mezunu

olmak.

Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                                  8 Aralık 2020 – Sayı : 31328



b) En az lise veya dengi okul mezunu olup, halk eğitim müdürlükleri ile diğer resmî
kurum veya kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mes-
leği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifikaya
sahip olmak.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu kadrolara ilk defa atanacaklar merkezi sınava girip en az yetmiş puan alanlar ara-
sından, adalet komisyonlarınca sözlü veya gerektiğinde uygulamalı ve sözlü sınav sonucuna
göre seçilirler. Zabıt kâtibi, mübaşir, infaz ve koruma memuru ve cezaevi kâtibi kadroları için
seçim yapılırken; hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının
adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek lise-
lerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alan
mezunlarına öncelik tanınır.”

“Adalet komisyonlarının ikinci fıkrada belirtilen sınav işlemleri Bakanlıkça uygun gö-
rülen diğer adalet komisyonlarına veya Bakanlık merkezinde oluşturulan sınav kurullarına da
yaptırılabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9/A maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Adalet Komisyonlarının Görevleri ve Sınav Kurulunun Oluşumu

MADDE 9/A – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yapılan merkezî sınava
girip en az yetmiş puan alanlar arasından, atamaları adalet komisyonu tarafından teklif edilecek
memurların sözlü veya gerektiğinde uygulamalı ve sözlü sınavları ile ilgili işlemler adalet ko-
misyonlarınca yapılır.

2802 sayılı Kanunun 114 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı
alt bendindeki görevlerin bir kısmı veya tamamını yerine getirmek üzere Bakanlıkça, Bakanlık
merkezinde sınav kurulları oluşturulabilir.

Sınav kurulu, ilgisine göre Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü veya Bakanlık Ceza
ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü genel müdür yardımcıları veya daire başkanlarından birinin
başkanlığında, hâkim sınıfından iki üyenin katılımıyla toplam üç üyeden oluşur. Aynı usulle
yedek üyeler de belirlenir. Gerektiğinde aynı usulle birden fazla sınav kurulu oluşturulabilir.

Atama yapılacak kadronun teknik bilgi ve uzmanlık gerektirmesi halinde, sınav kuru-
luna konusunda uzman ilave iki üye görevlendirilebilir.

Adalet komisyonları ile sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye
kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımlarının ka-
tıldıkları sınavlarda görev alamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendi-
rilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Bu Yönetmeliğin 7 nci ve 9 uncu maddelerine göre belirlenen kadrolar; ilgili sınav
birimince başvuru süresinin bitiminden en az on beş gün önce olmak üzere ilgisine göre Ba-
kanlık veya bağlı kuruluş internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
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“Adaylar, bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak olan sözlü sınav ve gerektiğinde
uygulamalı sınava, adalet komisyonu başkanlıklarından veya Bakanlık ya da bağlı kuruluş in-
ternet sitesinden temin edecekleri EK-1 Başvuru Formunu doldurup, öğrenim belgesi ve sınav
sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da ilgili sınav birimince onaylı örneği ile birlikte
en son başvuru günü mesai bitimine kadar sınav birimine veya mahalli Cumhuriyet başsavcı-
lıklarına başvururlar.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fık-
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Zabıt kâtibi, cezaevi kâtibi ve daktilograf kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak
üzere, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere
ilân edilen kadro sayısının üç katı kadar aday çağrılır. Son adayla aynı puana sahip olan aday-
ların tamamı sözlü sınava alınır.”

“Zabıt kâtibi, cezaevi kâtibi ve daktilograf kadrolarına yapılacak atamalarda uygulamalı
sınava merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere
ilan edilen kadro sayısının yirmi katı kadar aday çağrılır. Son adayla aynı puana sahip olan
adayların tamamı uygulamalı sınava alınır. Uygulamalı sınavda başarılı olanlar arasından doğru
kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime yazan adaydan başlamak üzere ilan
edilen kadro sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava çağırılır. Son adayla aynı puana sahip
olan adayların tamamı sözlü sınava alınır.

Boy ve kilo şartı aranan unvanlarda; ilân edilen kadro sayısının  üç katı aday içerisinden
boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“Zabıt kâtibi, mübaşir, infaz ve koruma memuru ve cezaevi kâtibi kadrolarına atana-
caklara ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken; hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu
veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri
programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği
kabul edilen program veya alan mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıra-
lanır. Diğer adaylar ise bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak
sıralanır.

Bu maddeye göre belirlenen nihaî başarı listesinde puanların eşit olması halinde; sıra-
sıyla merkezi sınav puanı, sözlü sınav puanı ve diploma notu yüksek olan aday sıralamada
üstte yer alır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Sınav sonuçları, ilgili sınav kurulu veya adalet komisyonlarınca internet sitesinde ilân
edilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 17 – Sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içerisinde ilgili sınav

kuruluna veya adalet komisyonlarına itiraz edilebilir. İtiraz başvuruları on iş günü içerisinde
ilgili sınav kurulu veya adalet komisyonlarınca incelenerek kesin olarak karara bağlanır ve so-
nuçları itiraz sahiplerine bildirilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.
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“Sınavı kazananların atamaları, ilân edilen kadro sayısını geçmeyecek şekilde başarı
listesinin kesinleşmesini müteakip başarı listesindeki sıraya göre yapılır.”

“İlan edilen kadrolardan; bu maddede yer alan nedenlerle atamaların iptal edilmesi,
ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka
bir kuruma naklen atanma sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesin-
leştiği tarihten itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak
müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar başarı listesindeki sıralamaya göre atama yapılabilir.
Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 19 – Sınav belgelerinin saklanması ve imhası işlemlerinde, 18/10/2019 ta-

rihli ve 30922 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönet-
melik hükümleri uygulanır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 21 – Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, 12/6/2014 tarihli ve 29028 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hak-
kının Kullanımına İlişkin Yönetmelik,  2/1/2014 tarihli ve 2014/5780 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Me-
murluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik ve 18/4/2014 tarihli ve 2014/6289 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve
Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler Hakkında Yönetmelik ile diğer özel düzenlemelere göre
yapılacak atamalara dair hükümler saklıdır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 22/B maddesinin birinci, ikinci ve beşinci fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mahallî bilgi işlem, mahallî adlî sicildeki şube müdürleri ve adlî destek ve mağdur
hizmetleri müdürleri zorunlu atamaya tâbi personeldir.

Görevde yükselme suretiyle mahallî bilgi işlem, mahallî adlî sicildeki şube müdürleri
ve adlî destek ve mağdur hizmetleri müdürleri sınavını kazananlar başarı sıralaması ve tercih-
lerine göre, ilân edilen boş kadro sayısını geçmeyecek şekilde, kadro ve ihtiyaç durumu dikkate
alınarak atanırlar.”

“Mahallî bilgi işlem, mahallî adlî sicildeki şube müdürleri ve adlî destek ve mağdur
hizmetleri müdürleri için nakil kararnamesi kadro ve ihtiyaç durumuna göre yılda bir defa çı-
karılır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Bu Yönetmelik kapsamındaki personel; sağlık, aile birliği ve can güvenliği mazeret-
lerini belgelendirmeleri halinde 22 nci, 22/A, 22/B ve 22/C maddelerindeki şartlar aranmaksızın
istekleri üzerine naklen atanabilirler.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin beşinci fıkrasının son cümlesi
ve altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Ancak askerlikte, açıkta ve aylıksız izinde geçirilen sürelerin tamamı ile hastalık raporlarının
üç aydan fazlası üç yıllık süreden sayılmaz.”

“Hizmet gereği olarak atananlardan; aynı komisyon içinde bir yere atananlar önceki
görev yerine, komisyon dışı bir yere atananlar önceki görev yerinin bağlı olduğu merkez ve
mülhakatına, atamaları komisyonlarca teklif edilenler dışında kalanlar önceki görev yerinin il
ve ilçelerine beş yıl dolmadan atanamazlar.”
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MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 40 – 25/3/2004 tarihli ve 25413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet

Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ile 28/10/2005 ta-

rihli ve 25980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Per-

soneli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği kapsamı dışında kalan; memurluk

ve zâbıt katipliği ile veri hazırlama ve kontrol işletmenliği, cezaevi kâtipliği ile ambar memur-

luğu gibi aynı düzey görev olarak kabul edilen unvanlar arası atamalarda, bu Yönetmelikte be-

lirtilen şartların bulunması hâlinde, atamaları adalet komisyonlarınca teklif edilenler için ilgili

komisyonun uygun görüşü üzerine Bakanlık onayıyla unvan değişikliği yapılmak suretiyle

naklen atama yapılabilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında şube müdürü, yazı işleri müdürü, idari işler

müdürü, bilgi işlem müdürü, adlî destek ve mağdur hizmetleri müdürü ile bunlarla aynı dü-

zeydeki unvanlarda en az beş yıl süre ile görev yapmış olmak,”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 5 – Bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten

önce duyurusu yapılmış personel alımına ilişkin işlemler, duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte

bulunan hükümlere göre tamamlanır.”

MADDE 22 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 23 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

—— • ——
Ankara Medipol Üniversitesinden:

ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİ VE 

REHABİLİTASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ YÖNETMELİGİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Medipol Üniversitesi Fizyoterapi ve

Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetim organ-

ları, yönetim organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Medipol Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabi-

litasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları, yö-

netim organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Ankara Medipol Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Ankara Medipol Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: Ankara Medipol Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Ankara Medipol Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Araştırmacıların multidisipliner çalışma yapmalarını teşvik etmek.
b) İhtiyaç ve beklentilere uygun, kaliteli, hasta haklarına saygılı modern bir fizyoterapi

ve rehabilitasyon hizmeti sunmak.
c) Yurt içi ve yurt dışı hastaların tedavisine yönelik çalışmalar ve anlaşmalar yaparak,

bölgenin ve ülkemizin fizyoterapi ve rehabilitasyon turizmine katkı sunmak.
ç) Fakülte ve meslek yüksekokulu öğrencilerinin teorik ve uygulamalı eğitimlerine kat-

kıda bulunmak.
d) Merkezin faaliyet alanına giren konularda konferans, sempozyum, seminer, panel

ve benzeri toplantılar düzenlemek, kitap, dergi, broşür yayımlamak, yazılı ve görsel basın or-
ganlarında programlar düzenlemek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) İnsan sağlığına yönelik yeni tanı ve tedavi uygulamaları geliştirmek üzere ileri araş-

tırmalar yapmak ve klinikte kullanılabilecek yeni yaklaşımların geliştirilmesine katkı sağlamak.
b) Araştırmacıların disiplinler arası çalışma yapmalarını teşvik etmek, projeleri koordine

etmek, bu amaçla yurt içi ve yurt dışı destek kaynaklarını kullanmak.
c) Tedavide kullanılabilecek yeni teknikleri, uygulama yaklaşımlarını, tamamlayıcı te-

rapileri ve terapatik ürünleri analiz etmek ve sonrasında klinik çalışmalara uygun hale getirmek
ve klinik uygulamasını yapmak.

ç) Toplumsal farkındalığı artırmak ve sağlığı korumaya yönelik uygulamalar ve araş-
tırmalar yapmak.

d) Ulusal ve uluslararası, kamu-özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapmak,
ortak çalışmalar yapmak ve danışmanlık hizmetleri vermek.

e) Uygulama ve araştırma çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları
raporlamak, bilimsel dergi, kitap, bülten ve benzeri ortamlarda yayınlamak.

f) Merkezin tanı/tedavi hizmeti gibi ticarileştirilebilir ürünlerinin sunulması ve payla-
şılması için gerekli fikri mülkiyet haklarını anlaşmalarla güvence altına almak.

g) Merkezin gereksinimlerini karşılamak ve olanaklarını genişletmek için gerektiğinde
hizmet satın almak ve hizmet satmak.
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ğ) Fakülte ve meslek yüksekokulu öğrencilerinin uygulamalı eğitimlerine katkı sağla-
yarak mesleki  gelişimlerine  destek olmak.

h) Sağlık turizmi alanında yapılacak tanıtım ve anlaşmalarla, yurt içi ve yurt dışından
gelecek bireylere kaliteli ve ihtiyaca uygun hizmet vermek.

ı) Kurs, seminer, konferans ve panel gibi bilimsel eğitim çalışmaları yapmak.
i) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üni-
versite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi
biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan Müdürün yerine, kalan
süreyi tamamlamak üzere, Rektör tarafından aynı yöntemle görevlendirme yapılır. Müdürün
görevi başında olmayacağı durumlarda, müdür yardımcılarından biri Müdüre vekalet eder. Altı
aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunamaması durumunda Müdürün görevi sona erer.
Bu durumda yerine yeni bir müdür görevlendirilir.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
c) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek.
ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak ve talep ha-

linde Yönetim Kuruluna bilgi vermek.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
e) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.
f) Çalışma birimleri hazırlamak, Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca onay-

lanan çalışma gruplarını yürütmek, yönlendirmek ve denetlemek.
g) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri

program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini ve yönlendirilmesini sağlamak.
ğ) Personel  alımı  ve görevlendirilmesiyle ilgili  teklifleri Rektöre sunmak.
h) Merkezin amaç ve faaliyetlerine ilişkin diğer görevleri yapmak.
(3) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Müdürün teklifi üzerine Rektör ta-

rafından, en fazla iki öğretim elemanı müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Müdürün
görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim elemanları arasından
Rektör tarafından görevlendirilen dört üyeden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür
başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeni-
den görevlendirilebilir.
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(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki defa olağan ve gerektiğinde

olağanüstü toplanarak, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karar alır.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(3) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması,

katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması

konularında kararlar almak.

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu

değerlendirmek.

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit

etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

ç) Eğitim programları ile bu programların sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve

benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler 

Çalışma birimleri ve görevleri

MADDE 10 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve et-

kinliğini artırmak üzere proje, yayın, saha araştırmaları, halkla ilişkiler gibi sürekli veya geçici

çalışma birimleri oluşturulabilir. Çalışma birimleri, çalışma birimi başkanı veya bir Yönetim

Kurulu üyesi sorumluluğunda çalışmaları planlamak, koordine etmek ve yürütmek üzere gö-

revlendirilen Üniversitedeki ilgili personelden oluşur.

(2) Çalışma birimleri; Müdürün teklifi ve Rektörün onayıyla kurulur. Çalışma birimle-

rindeki elemanlar, Yönetim Kurulunca öngörülen süreler içinde görevlendirilir. Müdür, çalışma

birimlerinin faaliyetlerini izler ve denetler. Görev süresi dolan çalışma birimi personelinin

görev süresi Yönetim Kurulunca uzatılabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen

personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Medipol Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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KURUL KARARLARI
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNI 
Yozgat 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10284 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

300 ADET HASSAS GPS’Lİ TABLET BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ihtiyacı, 300 adet Hassas GPS’li Tablet Bilgisayar teknik 
şartnamesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen 
şartlarla, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 
şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile 
başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir 
tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (140-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartname, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 
aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 
belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 15/12/2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 
edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler komisyonca 
belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 
edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 
değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 10271/1-1 
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2 ADET ÜST DÜZEY RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ CİHAZI 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü ihtiyacı "2 Adet Üst Düzey Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı” Ofisimiz tip 

ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan malzeme listesine ve teknik şartnamesine 

uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, kapalı teklif usulü ile iç 

piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle isteklilerin kapalı teklif mektupları içinde sundukları fiyat teklifleri nihai tek 

teklif olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz IV No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname 

belgesiyle sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan 

edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, 

ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini (130-TL) 

Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları 

gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2. Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen 

kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda 

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 18.12.2020 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4. İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarında belirtilecektir. 

6. Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR ORİJİNAL VEYA MUADİL TONER, ŞERİT,  
RİBON VE ETİKET SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri 

Yönetimi Daire Başkanlığı (II) ihtiyacı muhtelif cins ve miktar orijinal veya muadil Toner, Şerit, 
Ribon ve Etiketin teknik şartnamesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek 
şartlar listesinde belirtilen şartlarla, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 
şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile 
başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir 
tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (140-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartname, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 
aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 
belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 14/12/2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 
edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler aynı gün tarihte 
açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 
değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 10278/1-1 
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4 KALEM ELEKTRİK MALZEMELERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
TTK İHTİYACI OLAN 4 KALEM ELEKTRİK MALZEMELERİ ALIMI 4734 SAYILI 

KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE 
EDİLECEKTİR. 

İhale kayıt numarası : 2020/671197 
1-İdarenin  
a) Adresi :Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  

 Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK  
b) Telefon ve faks numarası :Tel:0-372 259 47 94 –84 Fax: 0 372 251 19 00 –  

253 12 73 
c) Elektronik posta adresi (varsa) :  
2-İhale konusu işin nev’i  
a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 kalem Elektrik Malzemeleri 

Plastik Kablo Bağı (762 x 9 mm) 265.000 Adet 
Plastik Kablo Bağı (1000 x 12,5 
mm)   69.000 Adet 

Lağım İrtibat Kablosu(0,30 mm2 
YV)    60.000 Metre 

Lağım Ateşleme Kablosu(0,50 
mm2 YV)   36.000 Metre 

 

b) Teslim yeri : Malzemenin teslim yeri, TTK Genel Müdürlüğü 
Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 
Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği 
ambarlarıdır (Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Zonguldak). 

c) Teslim süresi : 90 takvim günü  
3-İhalenin   
a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK   
b) Tarihi ve saati : 11.01.2021 Pazartesi - Saat: 15.00 
c) Dosya no : 2015048 
 
4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 
4-1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat, 
f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi  
h) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin 

listesi, 
j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.  
4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler. 
4.2.1. Kablo bağlarının plastikler için UL 94 veya TS EN 60695-11-10 standartlarına 

uygunluğuna ilişkin dokümanlar teklifle birlikte sunulacaktır. 
4.2.2. Malzemeler 90 (doksan) takvim günü içinde teslim edeceklerdir. 
4.2.3.Teklif edilen ürünlerin marka ve modeli belirtilecek, ayrıca tanıtıcı katalog 

verilecektir. Marka ve model belirtilmeyen kalemler için teklifler geçersiz sayılacaktır. 
4.2.4. Elektrik malzemeleri 1 (bir) yıl süre ile garantili olacaktır. 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 
5.1- En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.  
5.2- İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.  
6- İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
7- İhale dökümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:2 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 150,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler en geç 11.01.2021 Pazartesi - Saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 
değildir. 

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. 

10- İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 
geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren 
isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır.  
13.1.1-İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.  
13.1.2-Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

 10167/1-1 
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İHALEYE DAVET (İD) 
Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB): 

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) 
“EĞİTİM YAPILARI YENİDEN YAPIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ” 

(ECO-WB4-YAPIM-04) 
1- Türkiye Cumhuriyeti ECO Ticaret ve Kalkınma Bankası’ndan (ETDB) İstanbul’daki 

Okul Binalarını içeren Kamu Binalarının yeniden yapımında kullanılmak üzere kredi almıştır. 
2- Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), 

firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki eğitim yapılarının 
anahtar teslimi götürü bedel yeniden yapım işleri için Dünya Bankası’nın satın alma esas ve 
usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding – NCB) 
yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir. 

İnşaat Sözleşme Paketi – (ECO-WB4-YAPIM-04) 
İstanbul İlinde 1 adet okulun yeniden yapım işi anahtar teslimi götürü bedel olarak 

gerçekleştirilecektir.  
 

ECO-WB4-YAPIM-04 
S. No İli İlçesi Yapının Adı - Adresi 

1 İstanbul Kağıthane 
Osman Tevfik Yalman Ortaokulu Talatpaşa Mahallesi 
Suna Sok. No: 20 Kağıthane / İSTANBUL 

 
3- İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda 

belirtilmektedir.  
I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki 2017-2018-2019 yıllarının, Yeminli Mali 

Müşavir (YMM) onaylı hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş, Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya 
Vergi dairesi onaylı yıllık inşaat cirosunun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karne katsayıları 
kullanılmak sureti ile 2020 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 25.000.000 
TL olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi 
(İPKB) kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış 
sözleşmeler bulunması durumunda beyan ettiği inşaat cirosu toplamından; ihalesini kazandığı 
ve/veya yükleniminde olan işlerin sözleşme bedelleri toplamı düşülerek işlem yapılır. Bu işlem 
neticesinde bulunan değerin aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına 
düşerse yeterlilik alamaz. Yüklenimi altında bulunan işleri özel ortaklık olarak aldıysa, özel 
ortaklıktaki hissesinin sözleşme bedeli ile çarpımından bulunan rakam toplam ciro rakamından 
düşülür. Bu işlem neticesinde bulunan değerin aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama 
ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz.  Konut satış faturalarının inşaat cirosu olarak kabul 
edilmesine yönelik olarak; "Yapı kullanım belgesi" tarihindeki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından belirlenen yapı satış m² maliyeti ile belgede yazılı yapı alanının çarpılmasıyla 
hesaplanan rakam konut satış fiyatı olarak kabul edilir. 

II. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2015-2019) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu 
veya özel sektöre ana yüklenici veya ortak girişim ortağı olarak  yaptığı ve işin yapıldığı Kurum 
ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve kuruluşları ile 
kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere ait iş bitirme 
belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından, belediye 
sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onay 
alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer mahiyette ve 
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karmaşıklıkta olmak üzere tek bir Sözleşme Paketi kapsamında en az 7.500 m² yeni bina inşaatı 
(alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) işini/işlerini şartnamesine uygun 
olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Son teklif verme tarihine kadar 
alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri geçerli 
sayılmayacaktır. 

III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 6.000.000 TL 
olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler 
bulunması durumunda; Teklif  Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği 
sözleşme paketi ve İPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan işler için ihale aşamasında 
istenen kredi olanaklarının toplamı kadar banka nakit  kredi olanaklarına sahip olması 
gerekmektedir. Teklif Sahibinin IPKB kapsamında yükleniminde olan işleri ortak girişim halinde 
yürütmesi durumunda ise, sözleşme paketi(leri) kapsamındaki hissesi oranında işlem yapılır. 

IV. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet 
Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli 
görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az 
%25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karşılaması gerekmektedir. 
Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir. 

V. İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel 
ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır. 

VI. Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu 
davalarla ilgili bilgiler, 

VII. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve ihale davet 
belgelerinde istenen diğer belgeler. 

4- Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını İstanbul Proje 
Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 
arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak 
başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 600.- TL karşılığında aynı adresten satın 
alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin İstanbul 
Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan:  IBAN-NO:  TR31  0001  5001  5800  7286  1036  53 
numaralı hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (ECO-WB4-
YAPIM-04) yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB  sitemizde örneği bulunan 
dilekçe eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 

5- Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve teklif 
para birimi cinsinden veya konvertibl başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 700.000 TL 
veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 12 Ocak 2021 günü saat (yerel 
saat) 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir. 

6- Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve 
saatte aşağıdaki adreste açılacaktır  

7- Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.  
Türkiye Cumhuriyeti  
İstanbul Valiliği 
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
Kısıklı Mah. Alemdağ Yan Yolu Cad. No: 6   34692 
Üsküdar/İSTANBUL/TÜRKİYE 
Tel : +(90) (216) 505 55 00   
Fax : +(90) (216) 225 04 85 
E-mail : info@ipkb.gov.tr 
Web : www.ipkb.gov.tr 10295/1-1 
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TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi 

yapılacaktır. 
1) Encümen Kayıt No : 4711 
2) Taşınmaza Dair Bilgiler : 
a) İli : İstanbul 
b) İlçesi : Başakşehir 
c) Mahallesi : İkitelli-2 
d) Pafta No :  - 
e) Ada No : 802 
f) Parsel No : 3 
g) Yüzölçümü : 1.000 m² 
h) Satılacak Hisse Oranı : 1084/2400 
ı) Halihazır : Boş 
j) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Yok 
k) İmar Durumu : Konut Alanı 
l) Cinsi : Arsa 
3) Muhammen Bedeli : 4.516.700.-TL 
4) Geçici Teminatı : 135.501.-TL 
5) İhale Tarihi ve Saati : 23 Aralık 2020 - 11:00 
    Son teklif verme tarih ve saati : 22 Aralık  2020 Saat: 14:00 
6) İhalenin Yapılacağı Yer : Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi 
  Yenikapı Etkinlik Alanı, Kennedy Cad. No: 11/1 
  Fatih/İstanbul 
7) İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine 
  göre Kapalı Teklif Usulü 
8) İhale şartnamesi : Emlak Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde 

ücretsiz görülebilir.  
 Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 5 

Bakırköy/İSTANBUL 
 Tel: 0212 455 33 88   Fax: 0212 449 51 33 
9) Şartname Bedeli : 1.000.-TL 
10) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı 

zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir. 
a) Teklif mektubunu havi iç zarf  
b) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti ( İstanbul’da ikamet 

kaydı olanlar için T.C Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı” , “Sürücü Belgesi” veya 
“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.) 
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c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak 

ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 

d) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret 

Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belge. 

e) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü. 

f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ 

tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza 

beyannamesi. 

g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat, 

h) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname 

i) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan 

gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin 

verilmesi gerekmektedir.) 

11) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. 

12) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 

13) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde 

belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç 22 Aralık 2020 

saat 14:00’a kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Müdürlüğü 

Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri 

gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

14) Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi 

kayıtlarının teyidi için en geç 22 Aralık 2020 saat:14.00’a kadar Encümen Müdürlüğü’ne 

(İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5   

34134 Fatih/İSTANBUL ) başvurmaları gerekmektedir. 

15) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 22 Aralık 2020 saat: 

14:00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Müdürlüğü, Saraçhane/ 

Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzakkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin ilgili banka 

hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.    

16) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen 

bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir. 

17) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.  

İlan olunur. 10220/1-1 
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PETROL VE PETROL TÜREVİ ATIKLARIN BERTARAF EDİLMESİ İÇİN SATIŞ 
İHALESİ YAPILACAKTIR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
MARPOL 73/78 Ek- I Kapsamındaki Susuzlaştırılmış ve Su Oranı Düşürülmüş 17.000 m³ 

(± %25) Petrol ve Petrol Türevi Atıkların Bertaraf Edilmesi İçin Satış İhalesi Yapılacaktır. 

 

1) Encümen Kayıt No  : 5086 

2) İşin Konusu/Nevi/Miktarı  
: MARPOL 73/78 Ek- I Kapsamındaki Susuzlaştırılmış ve Su 

Oranı Düşürülmüş 17.000 m³ (± %25) Petrol ve Petrol Türevi 
Atıkların Bertaraf Edilmesi İçin Satışı. 

3) Muhammen Bedel : 9.996.000.-TL + KDV  

4) Geçici Teminat :    299.880.-TL 

5) Satış Yeri : Haydarpaşa Atık Kabul Tesisi Limanı 

6) İşin Bitiş Tarihi : 31.12.2021 

7) Yeterlik İçin Son Başvuru 

 Tarih ve Saati 
: 21 Aralık 2020 Saat: 15:00 

8) İhale Tarihi ve Saati 
: 23 Aralık 2020 Saat: 11:00 Son teklif verme tarih ve saati :    

22 Aralık 2020 Saat: 14:00 

9) İhalenin Yapılacağı Yer 
: Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi Yenikapı Etkinlik Alanı, 

Kennedy Cad. No: 11/1 Fatih/İstanbul 

10) Yeterlik Başvurusunun 
Yapılacağı Yer 

: Deniz Hizmetleri Müdürlüğü 

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Hacı Ahmet 
Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 1   34440 Beyoğlu / İstanbul 

11) İhale Usulü 
: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine istinaden 

Kapalı Teklif Usulü 

12) İhale şartnamesinin 
görülebileceği veya satın 
alınabileceği yer  

:  İhale Şartnamesi 100.-TL bedelle Deniz Hizmetleri 
Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası 
Hacı Ahmet Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 1   34440 
Beyoğlu / İstanbul adresinden satın alınabilir veya ücretsiz 
görülebilir.  
Tel: 0212 312 64 95  Fax: 0212 455 43 72 

 

13) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:  

13.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler: 

13.1.1. Gerçek kişiler için, kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet 
kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya 
“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.) 
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13.1.2. Gerçek kişi olması halinde ihale tarihi itibariyle ihalenin yapıldığı yıl içerisinde 

alınmış ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir 
belge. 

13.1.3. Gerçek kişiler için noter tasdikli imza sirküleri. 

13.1.4. Yabancı istekliler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı), 

13.1.5. Tüzel kişiler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı), 

13.1.6. Tüzel kişiler için, Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi  

a) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı 
bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde 
alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı 

tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya 
Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin 
(13.1.6.a)’daki esaslara göre temin edecekleri belge, 

13.1.7. Tüzel kişiler için, İmza Sirküleri; 

a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı 

tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya 
Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin 
(13.1.7.a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge, 

13.1.8. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 
kimselerin vekâletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin 
vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri 

Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.) 

13.1.9. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanan ortaklık sözleşmesini, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi 
verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil 
tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.) 

13.1.10. İhale konusu iş ile ilgili ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış 
“ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem” belgesi. 

13.1.11. İhale konusu iş ile ilgili ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış 
“ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi” belgesi. 

13.1.12. İhale konusu iş ile ilgili ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış 
“OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” belgesi.  

13.1.13. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış, 16.07.08- Yağ İçeren Atıklar (slop) 
tesise kabul edilecek atık koduna sahip konusu “Tehlikeli Atık Geri Kazanım’’ olan Geçici 

Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi sunacaklardır. 
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Kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetim Sistemi belgesi, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme 
kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan 
ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından 
düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu 
Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş 
belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini 
sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale 
tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk 
Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından 
düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk 
Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli 
olması yeterlidir.  

13.1.14. İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olmaları gerekmektedir. 
13.2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı 

zarf içerisinde İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir. 
13.2.1. Teklif mektubunu havi iç zarf, 
13.2.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat. 
13.2.3. Gerçek kişiler için, kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet 

kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya 
“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.) 

13.2.4. Gerçek kişiler için noter tasdikli imza sirküsü. 
13.2.5. Yabancı istekliler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı), 
13.2.6. Tüzel kişiler tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi(adres beyanı), 
13.2.7. Tüzel kişiler için, Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi; 
a) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde 
alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı 
tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya 
Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin 
(13.2.7.a)’daki esaslara göre temin edecekleri belge, 

13.2.8. Gerçek kişi olması halinde ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ticaret ve/veya 
Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

13.2.9. Tüzel kişiler için, imza sirküleri; 
a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı 

tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya 
Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin 
(13.2.9.a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge, 
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13.2.10. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 
kimselerin vekâletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin 
vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri 
Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.) 

13.2.11. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 
imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık 
sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen 
veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.) 

14) İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de 
şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

15) İhaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası 
Deniz Hizmetleri Müdürlüğü Hacı Ahmet Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 1   34440 
Beyoğlu/İstanbul adresine, 21/12/2020 saat: 15:00’a kadar yeterlik müracaatında bulunmaları 
gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. İhaleye 
katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin huzurunda İhale Komisyonunca 
açıklanacak ve yeterlik alamayanlar ihaleye teklif veremeyecektir. 

16) Yeterlik Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa 
dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması 
yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

17) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale 
şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını en 
geç 22 Aralık 2020 saat: 14:00’a kadar Büyükşehir Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Encümen Müdürlüğü Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No: 5   
34134 Fatih / İstanbul) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. 
Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate 
alınmayacaktır. 

18) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi 
kayıtlarının teyidi için en geç 22 Aralık 2020 saat: 14.00’a kadar Encümen Müdürlüğü’ne 
(İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5 
34134 Fatih/İstanbul) başvurmaları gerekmektedir. 

19) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 22 Aralık 2020     
Saat: 14:00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Müdürlüğü, 
Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzakkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin 
ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.  

20) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen 
bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.  

21) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 
kabul edilmeyecektir. 

İlan olunur. 10221/1-1 



8 Aralık 2020 – Sayı : 31328 RESMÎ GAZETE Sayfa : 37 

 

ATIKLARIN BERTARAF EDİLMESİ İÇİN SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
MARPOL 73/78 Ek- I Kapsamındaki Serbest Suyu Alınmış Slaç (13.07.03-Atık Kodlu) 

veya Sintine Yağı (13.04.03-Atık Kodlu) toplam 17.000 m³ (± %25) miktarındaki Atıkların 
Bertaraf Edilmesi İçin Satış İhalesi Yapılacaktır. 

1) Encümen Kayıt No : 5087 

2) İşin Konusu/Nevi/Miktarı : 

MARPOL 73/78 Ek- I Kapsamındaki Serbest Suyu 
Alınmış Slaç (13.07.03-Atık Kodlu) veya Sintine 
Yağı (13.04.03-Atık Kodlu) toplam 17.000 m³       
(± %25) miktarındaki Atıkların Bertaraf Edilmesi 
İçin Satışı 

3) Muhammen Bedel : 3.155.285.-TL + KDV 
4) Geçici Teminat : 94.658,55 TL 
5) Satış Yeri : Haydarpaşa Atık Kabul Tesisi Limanı 
6) İşin Bitiş Tarihi : 31.12.2021 
7) Yeterlik İçin Son Başvuru 
    Tarih ve Saati : 21 Aralık 2020 Saat: 15:00 

8) İhale Tarihi ve Saati : 
23 Aralık 2020 Saat: 11:00 Son teklif verme tarih ve 
saati  22 Aralık 2020 Saat:14:00 

9) İhalenin Yapılacağı Yer : Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi Yenikapı Etkinlik 
Alanı, Kennedy Cad. No:11/1 Fatih/İstanbul 

10) Yeterlik Başvurusunun 
      Yapılacağı Yer : 

Deniz Hizmetleri Müdürlüğü İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Ek Hizmet Binası Hacı Ahmet Mah. 
Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 1   34440 Beyoğlu / 
İstanbul 

11) İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine 
istinaden Kapalı Teklif Usulü 

12) İhale şartnamesinin 
      görülebileceği veya satın 
      alınabileceği yer 

: 

İhale Şartnamesi 100.-TL bedelle Deniz Hizmetleri 
Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek 
Hizmet Binası Hacı Ahmet Mah. Muhsin Yazıcıoğlu 
Cad. No: 1   34440 Beyoğlu / İstanbul adresinden 
satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir. 
Tel: 0212 312 64 95 Fax: 0212 455 43 72 

13) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 
13.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler: 
13.1.1. Gerçek kişiler için, kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet 

kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya 
“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.) 

13.1.2. Gerçek kişi olması halinde ihale tarihi itibariyle ihalenin yapıldığı yıl içerisinde 
alınmış ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir 
belge. 

13.1.3. Gerçek kişiler için noter tasdikli imza sirküleri. 
13.1.4. Yabancı istekliler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı), 
13.1.5. Tüzel kişiler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı), 
13.1.6. Tüzel kişiler için, Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi 
a) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde 
alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı 
tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya 
Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 
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b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin 
(13.1.6.a)’daki esaslara göre temin edecekleri belge, 

13.1.7. Tüzel kişiler için İmza Sirküleri; 
a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı 

tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya 
Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin 
(13.1.7.a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge, 

13.1.8. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 
kimselerin vekâletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin 
vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri 
Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.) 

13.1.9. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 
imzalanan ortaklık sözleşmesini, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi 
verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil 
tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.) 

13.1.10. İhale konusu iş ile ilgili ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış 
“ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem” belgesi. 

13.1.11. İhale konusu iş ile ilgili ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış 
“ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi” belgesi. 

13.1.12. İhale konusu iş ile ilgili ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış 
“OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” belgesi. 

13.1.13. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış, 13.07.03- Diğer Yakıtlar (karışımlar 
dahil) (Slaç) ve 13.04.03- Diğer denizcilik seyrüseferinden kaynaklanan sintine yağları (Sintine 
Yağı) atık koduna sahip konusu ‘’Atık yakma ve beraber yakma’’ olan Geçici Faaliyet Belgesi 
veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi sunacaklardır. 

Kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetim Sistemi belgesi, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme 
kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan 
ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından 
düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu 
Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş 
belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini 
sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale 
tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk 
Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından 
düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk 
Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli 
olması yeterlidir. 

13.1.14. İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olmaları gerekmektedir. 
13.2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı 

zarf içerisinde İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir. 
13.2.1. Teklif mektubunu havi iç zarf, 
13.2.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat. 
13.2.3. Gerçek kişiler için, kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet 

kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya 
“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.) 

13.2.4. Gerçek kişiler için noter tasdikli imza sirküsü. 
13.2.5. Yabancı istekliler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı), 
13.2.6. Tüzel kişiler tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi(adres beyanı), 
13.2.7. Tüzel kişiler için, Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi; 
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a) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı 
bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde 
alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı 
tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya 
Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin 
(13.2.7.a)’daki esaslara göre temin edecekleri belge, 

13.2.8. Gerçek kişi olması halinde ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ticaret ve/veya 
Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

13.2.9. Tüzel kişiler için, imza sirküleri; 
a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı 

tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya 
Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin 
(13.2.9.a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge, 

13.2.10. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 
kimselerin vekâletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin 
vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri 
Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.) 

13.2.11. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 
imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık 
sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen 
veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.) 

14) İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de 
şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

15) İhaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası 
Deniz Hizmetleri Müdürlüğü Hacı Ahmet Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 1   34440 
Beyoğlu/İstanbul adresine, 21/12/2020 saat: 15:00’a kadar yeterlik müracaatında bulunmaları 
gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. İhaleye 
katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin huzurunda İhale Komisyonunca 
açıklanacak ve yeterlik alamayanlar ihaleye teklif veremeyecektir. 

16) Yeterlik Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa 
dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması 
yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

17) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde 
belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını en geç 22 Aralık 
2020 saat: 14:00’a kadar Büyükşehir Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Encümen Müdürlüğü Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No:5 34134 Fatih / 
İstanbul) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih 
ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

18) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi 
kayıtlarının teyidi için en geç 22 Aralık 2020 saat:14.00’a kadar Encümen Müdürlüğü’ne 
(İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 
34134 Fatih/İstanbul) başvurmaları gerekmektedir. 

19) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 22 Aralık 2020    
Saat: 14:00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Müdürlüğü, 
Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzakeresi ile Teminat bedelini Belediyenin 
ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir. 

20) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen 
bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir. 

21) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 
gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

İlan Olunur. 10222/1-1 
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TİCARİ ALANLARIN İŞLETMEYE VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hüküm ve tasarrufunda bulunan ve krokilerinde 

detaylı bilgileri verilen raylı sistem hatlarındaki mevcut ve geliştirilebilecek toplam 67.858 m² 
yüzölçümlü ticari alanların işletmeye verilmesi işinin ihalesi yapılacaktır. 

1) Encümen Kayıt No  : 4746 
2) İşin Konusu/Nev’i/Miktarı  : İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hüküm ve 

tasarrufunda bulunan ve krokilerinde detaylı 
bilgileri verilen raylı sistem hatlarındaki mevcut 
ve geliştirilebilecek toplam 67.858 m² 
yüzölçümlü ticari alanların 3 (üç) yıl süreyle 
işletmeye verilmesi işi 

3) Adres Bilgileri : Şartname eki krokilerde detaylı bilgileri verilen 
1.135 m² mevcut ticari alan; 3.777 m² 
geliştirilebilir ticari alan ve 62.946 m² depo, ofis, 
sergi alanı, stand alanı, organizasyon alanı, 
otomat vb. ticari alanlar olmak üzere toplam 
67.858 m² yüzölçümlü ticari alan. 

4) Muhammen Bedel 
    (İşletme Bedeli) 

: Aylık brüt ciro’nun %70’i + KDV (Asgari 
54.000.000.-TL+ KDV/3 Yıl) 

5) Geçici Teminat : 1.620.000.-TL 
6) İşin Süresi : 3 Yıl 
7) Yeterlik İçin Son Başvuru  
     Tarih ve Saati 

: 21 Aralık 2020 Saat: 15:00 

8) İhale Tarihi ve Saati : 23 Aralık 2020 Saat: 11:00 Son teklif verme tarih 
ve saati: 22 Aralık 2020 Saat: 14:00 

9) İhalenin Yapılacağı Yer: : Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi Yenikapı 
Etkinlik Alanı, Kennedy Cad. No: 11/1 Fatih/ 
İstanbul 

10) Yeterlik Başvurusunun  
     Yapılacağı Yer 

: Emlak Müdürlüğü İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Ek Hizmet Binası Osmaniye Mah. 
Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 5 Bakırköy - 
İstanbul 

11) İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. 
maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü 

12) İhale şartnamesinin 
görülebileceği veya satın 
alınabileceği yer  

: İhale Şartnamesi 5.000.-TL bedelle İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Emlak Müdürlüğü’nden 
satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz 
görülebilir. 
Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı 
No: 5 Bakırköy/İSTANBUL 
Tel: 0212 455 33 88 Fax: 0212 449 51 33 

13) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 
13.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler: 
a)  Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde 
alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Ortak girişim ve/veya konsorsiyum 
olunması halinde; Ortak girişim ve/veya konsorsiyumu oluşturan tüzel kişilerin her birinin işbu 
belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.) 
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b) İhale ilan tarihi itibariyle en az 10 yıl ticari faaliyetinin devam ettiğini tevsik eden 
belgeler, (Ortak girişim ve/veya konsorsiyum olunması halinde; Ortak girişim ve/veya 
konsorsiyumu oluşturan tüzel kişilerin her birinin ayrı ayrı işbu belgeyi ibraz etmeleri 
gerekmektedir.) 

c) Noter tasdikli İmza Sirküleri, (Ortak girişim ve/veya konsorsiyum olunması halinde; 
Ortak girişim ve/veya konsorsiyumu oluşturan tüzel kişilerin her birinin işbu belgeyi ibraz 
etmeleri gerekmektedir.) 

d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 
noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) İsteklilerce sermayelerinin en az 100.000.000,00 TL (Yüzmilyon Türk Lirası) olduğuna 
dair Ticaret Sicil gazetesine veya kayıtlı olduğu odadan alınan faaliyet belgesine sahip olmak, 
(Ortak girişim olması halinde ortaklardan herhangi birinin istenen asgari şartları sağlaması 
yeterlidir) 

f) İsteklilerce son bir yıllık muhasebe dönemine ait cironun toplamda en az 
800.000.000,00 TL (Sekizyüzmilyon Türk Lirası) olduğuna dair yeminli mali müşavir veya ilgili 
vergi dairesince onaylı “Gelir Tablosu” belgesini vermiş olmak, (Ortak girişim olması halinde 
ortaklardan herhangi birinin istenen asgari şartları sağlaması yeterlidir) 

g) İstanbul Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşları veya iştiraklerinden ihale vb. 
sözleşme kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle taraf olduğu kira, işletme 
vb. sözleşmelerin İdare tarafından tek taraflı fesih edilmemiş olması. 

h) İhale dokümanını satın aldığına dair ödeme dekontu. (İhaleye Ortak girişim olarak 
katılım olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir.) 

i) Ortak girişim ve/veya konsorsiyum olarak iştirak edilecek ise ortak girişim ve/veya 
konsorsiyum beyannamesi. (İsteklilerin ortak girişim ve/veya konsorsiyum olması halinde, ortak 
girişim ve/veya konsorsiyum beyannamesi vermesi, ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli 
ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini 
şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.) 

13.2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı 
zarf içerisinde İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir. 

a) Teklif mektubunu havi iç zarf, 
b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminatı, 
c) Yabancı isteklilerin Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi (adres beyanı), 
d) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi, 
Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale yapıldığı yıl içinde 
alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı 
tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya 
Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin yukarıda belirtilen esaslara göre temin edecekleri belge, 

e) İmza Sirkülerini Vermesi, 
Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel 

kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye 
Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 
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Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her 
birinin yukarıda belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir. 

f) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 
noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi 
vermesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu 
ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması 
gereklidir.) 

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun ortak 
girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi, (ihale üzerinde 
kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile 
yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.) 

Ortak girişim beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye sahip 
olmalıdır ancak eşit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak olabilir. 

14) İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 
15) İhaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul Büyükşehir Emlak Müdürlüğü Osmaniye Mah. 

Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 5 Bakırköy/İstanbul adresine, 21/12/2020 saat: 15:00’a kadar 
yeterlik müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi 
verilmeyecektir. İhaleye katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin 
huzurunda İhale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif 
zarfları açılmadan kendilerine iade edilecektir. 

16) Yeterlik Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa 
dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması 
yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır 

17) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale 
şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını en 
geç 22 Aralık 2020 saat: 14:00’a kadar Büyükşehir Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Encümen Müdürlüğü Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No: 5   
34134 Fatih / İstanbul) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. 
Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate 
alınmayacaktır. 

18) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi 
kayıtlarının teyidi için en geç 22 Aralık 2020 saat:14.00’a kadar Encümen Müdürlüğü’ne 
(İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5 
34134 Fatih/İstanbul) başvurmaları gerekmektedir. 

19) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 22 Aralık 2020 Saat: 
14:00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Müdürlüğü, 
Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzakkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin 
ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir. 

20) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen 
bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir. 

21) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 
gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

İlan Olunur. 10223/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

İzmir İli Seferihisar Belediye Başkanlığından: 

Madde 1. Aşağıda bilgileri bulunan iki adet taşınmaz 2886 sayılı Kanunun 36. maddesine 

göre 37-43. maddelerinde belirtilen şekilde kapalı teklif usulü ile satılacaktır. 

Madde 2. İhale Bilgileri; 

A) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir İli Seferihisar İlçesi Sığacık Mahallesi 1296 ada 1 

parselinde kayıtlı 6.108,50 m² yüzölçümlü arsa vasfında taşınmaz; 

İmar Durumu: 3. Derece Arkeolojik Sit Alanındadır. Koruma Amaçlı İmar Planında 

Günübirlik Tesis Alanında kalmaktadır. 

E:0,05 Hmaks=4,50 m (1 kat) dir. 

İhale tarihi ve saati: 30/12/2020 Çarşamba Günü Saat 11:00 

İhale yereferihisar Belediyesi Başkanlık Makamı 

Muhammeni: S Bedel: 7.250.000,00 TL (Yedi Milyon İki Yüz Elli Bin)  

Geçici Teminat Miktarı: 217.500,00 TL (İki Yüz On Yedi bin Beş Yüz) 

B) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir İli Seferihisar İlçesi Sığacık Mahallesi 1297 ada 1 

parselinde kayıtlı 9.019,70m² yüzölçümlü arsa vasfında taşınmaz; 

İmar Durumu: 3. Derece Arkeolojik sit alanındadır. Koruma Amaçlı İmar Planında Ticari 

Aktivite Merkezi olarak ayrılmıştır. E:0,30 Hmaks=6,50 m dir. 

İhale tarihi ve saati: 30/12/2020 Çarşamba Günü Saat 11:30 

İhale yeri: Seferihisar Belediyesi Başkanlık Makamı 

Muhammen Bedel: 9.250.000,00 TL (Dokuz Milyon İki Yüz Elli Bin)  

Geçici Teminat Miktarı:277.500,00 TL (İki Yüz Yetmiş Yedi Bin Beş Yüz ) 

Madde 3. İhaleler yukarıda belirtilen gün ve saatte Seferihisar Belediye Başkanlığında 

Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

Komisyon gerekçesini kararda belirtmek üzere ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Madde 4. İhalelere ilişkin şartname Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden mesai 

saatleri dahilinde ücretsiz görülebilir ve 100,00 TL (yüz) karşılığında temin edilebilir. İhaleye 

katılacakların şartname bedelini yatırmaları zorunludur. 

Madde 5. Postayla yapılacak başvurular için adresimiz Seferihisar Belediyesi Yazı İşleri 

Müdürlüğü Camikebir Mahallesi 52/1 Sok. No. 14 Seferihisar/İZMİR’dir. 

Madde 6. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatla ve postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

Madde 7. Son teklifler ihalede hazır bulunan isteklilerden’’alınacağı için isteklilerin 

ihalede hazır bulunmaları gerekmektedir. 
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Madde 8. İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak belgeler şunlardır: 

2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre usulüne göre hazırlanmış, 

a-Dış zarf (İdari Şartname madde: 11 de belirtilen şekliyle) 

b-İç zarf (İdari Şartname madde: 11 de belirtilen şekliyle) 

c-Teklif mektubu (İdari şartname ekinde bulunan örneğe uygun) 

d-Kanuni yerleşim belgesi (İkametgah ilmühaberi/yerleşim yeri belgesi/adres beyanı) 

e-T.C. Kimlik Kartı veya Nüfus cüzdanı fotokopisi (gerçek kişiler için aslı idareye 

sunulacaktır. ) 

f- Muhammen bedelin %3 ü oranında, Sığacık Mahallesi 1296 ada 1 parsel için 

217.500,00 TL (İki Yüz On Yedi bin Beş Yüz) - Sığacık Mahallesi 1297 ada 1 parsel için 

277.500,00 TL (İki Yüz Yetmiş Yedi Bin Beş Yüz )teminat mektubu veya geçici teminat 

yatırıldığına dair belge (Şartname 8. maddede belirtildiği şekilde.) 

g-Şartname alındı makbuzu 

h-Başkası adına ihaleye katılacaklar için usulüne uygun olarak düzenlenmiş noter tasdikli 

vekaletname 

ı-Tüzel Kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili Esnaf ve 

Sanatkarlar Odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge 

i-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi 

j-Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

k-Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği 

temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi. Tüzel kişi olması 

halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu 

gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli 

imza sirküleri, 

Madde 9. İsteklilerin; ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeler, belediyeden temin 

edecekleri şartname ve şartname ekleri ile birlikte ihale dosyalarını 30/12/2020 Çarşamba Günü 

Saat 10:00’a kadar Seferihisar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur. 

İlan olunur. 10227/1-1 
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1 ADET GENOTOKSİSİTE ANALİZ SİSTEMİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 

Projeleri Koordinatörlüğünden:  
1 adet Genotoksisite Analiz Sistemi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü 

maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli 
2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20/f maddesine göre Pazarlık Usulü ile ihale 
edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale kayıt numarası : 2020/665913 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 

İncivez / ZONGULDAK 
b) Telefon ve faks numarası : 0 372 291 1493 Faks: 0 372 257 4579 
c) Elektronik posta adresi : - 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
    internet adresi : http://w3.beun.edu.tr/ 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet Genotoksisite Analiz Sistemi alımı 
b) Teslim [yeri/yerleri] : ZBEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve 

Genetik Bölümü İncivez / ZONGULDAK 
c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren 60 (altmış) 

takvim günüdür. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Merkez Kampüsü 

Sezai Karakoç Kültür Merkezi Toplantı Salonu İncivez/ 
ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 28/12/2020 - Saat: 14:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.3. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe 
Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.4. İdari Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 
sayılı KİK Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 
4.1.7.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş 
deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip   
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(Ek ibare: 16/03/2019-30716 R.G./73. md., geçerlilik: 18/03/2020) ve Kanuna göre yapılacak 
ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına 
ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. (Ek cümle:13.06.2019-
30800 R.G./26. md., yürürlük: 23.06.2019) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler 
dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi 
içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (i) bendindeki belgeyi 
de sunması zorunludur. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1.1) ve (4.1.1.2) de yer alan belgelerin her bir 
ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3.2. Teklif veren veya üretici firma önerdikleri cihazın CE belgesini veya ISO13485 

kalite sertifikasından birini sağlamalıdır. 
4.3.3. Teklif veren firmalar üretici ise üretici belgesini, temsilci ise yetkili belgesini 

vermelidir. 
4.3.4. Ürün menşei beyan etmelidir ve belgelenmelidir. 
4.3.5. Teklif veren firma, teknik şartnameye uygunluk için cevap yazmalıdır. Firmalar 

teklif ettikleri cihazın özelliklerini orijinal katalog üzerinden, teknik şartnameye madde madde 
uyduklarını göstermelidir. Verdikleri cevaplar orijinal katalog veya kullanım kılavuzu üzerinde 
görünmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4.3.6. Teklifi veren firma, teklifi ile birlikte cihazın orijinal kullanım, bakım, onarım ve 
teknik servis için gerekli tüm katalog, resim, broşür ve teknik dokümanların vb. belgelerin 
orijinalini ve noter onaylı Türkçe çevirisini verecektir. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhale yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.-TL (Yüz Türk lirası) 

karşılığı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Projeleri Birimi İncivez / ZONGULDAK adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması 
zorunludur. 

8 - Teklifler 28/12/2020 Pazartesi günü Saat 14:00’a kadar Zonguldak Bülent Ecevit 
Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi İncivez/ 
ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine 
bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim 
günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
 10184/1-1 
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36.500 TON SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR 

Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

1 - Müdürlüğümüzce 2021 yıllı için ihtiyaç duyulan toplam 36.500 ton su buharı %20 

artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, 

Açık İhale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Fındıklı Çay Fabrikası 

Müdürlüğü Sahil Mahallesi Muzaffer Birben Caddesi No: 169   53700 Fındıklı-RİZE adresinden 

temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 18.12.2020-Cuma günü saat 14:00’e kadar Fındıklı 

Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile 

göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici 

teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6 

oranında alınır. 

8 - İhale Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğü Sahil Mahallesi Muzaffer Birben Caddesi   

No: 169   53700 Fındıklı/RİZE adresinde yapılacaktır. 

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır. 

10 - Fiyat değerlendirmesinde tek fiyat verilecek olup yalnızca TL bazında verilen teklifler 

değerlendirilecektir. 

11 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma 

ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 

serbesttir. 10232/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 

 
 10181/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10248/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10249/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10249/4/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10250/6/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10255/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10270/1-1 
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Dokuz Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10297/1-1 
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Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden: 
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemiz Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde istihdam edilmek üzere, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre, 06.06.1978 tarihli ve 
7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların ek 
2. maddesinin (b) fıkrasına göre, 2020 KPSS (B) grubu, puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda 
belirtilen unvanlarda Sağlık Personeli alınacaktır. 

 
NİTELİK 
KODU UNVANI ADET ARANILAN NİTELİKLER 

DS01 Diğer Sağlık 
Personeli 1 

- Kimya bölümü Lisans mezunu olmak. 
- En az 8 (Sekiz) yıl bir üniversite hastanesinde TPN, Kemoterapi ve Aseptik ilaç 

hazırlama ünitelerinde çalışmış olmak ve belgelemek. 
- TPN hazırlama teknikleri sertifikasına sahip olmak ve belgelemek. 
- Antineoplastik ilaç hazırlama teknikleri ve güvenli oda yönetimi 

sertifikasına sahip olmak ve belgelemek. 

P01 Psikolog 1 

- Psikoloji bölümü lisans mezunu olmak. 
- En az 2 (İki) yıllık kamu tecrübesine sahip olmak ve belgelemek. 
- Oyun terapi sertifikasına sahip olmak ve belgelemek. 
- Aile danışmanlığı sertifikasına sahip olmak ve belgelemek. 
- Madde bağımlılığı sertifikasına sahip olmak ve belgelemek. 

ST01 Sağlık Teknikeri 3 

- Acil bakım teknikerliği, Acil yardım teknikerliği, Ambulans ve acil bakım 
teknikerliği, Paramedik, Acil yardım, Ambulans ve acil bakım, İlk ve acil yardım 
önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

- UMKE sertifikasına sahip olmak ve belgelemek. 
- Sağlık bakanlığı tarafından düzenlenen Temel modül eğitimine katılmak ve 

belgelemek. 
- En az B sınıfı ehliyete sahip olmak ve belgelemek. 
- Bir üniversite hastanesinde en az 3 (Üç) yıl çalışmış olmak ve belgelemek 
- Erişkin ileri yaşam destek eğitimine katılmak ve belgelemek. 
- Çocuklarda ileri yaşam destek eğitimine katılmak ve belgelemek. 
- Travma ileri yaşam destek eğitimine katılmak ve belgelemek. 

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA ARANAN KOŞULLAR 
1 - Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde 

belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır. 
a) T.C. Vatandaşı olmak. 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik 
çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut 
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini 
devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. 

Özel Şartlar: 
1 - Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan 

niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir. 
2 - 2020 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans 

mezunları için KPSS P93 puanı esas alınacaktır. Adayların 2020 yılı KPSS puanının, başvurduğu 
nitelik kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir) 

3 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 
olmak. 

4 - Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumun bulunmaması gerekmektedir. 
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5 - Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi 
gereğince, “sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi 
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar 
Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih 
tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında 
istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir. 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI: 
Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai 

bitimine kadar) Üniversitemiz “basvuru.gantep.edu.tr” web sayfasından online başvuru şeklinde 
yapılacaktır. 

Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
Adaylar öncelikle “basvuru.gantep.edu.tr” adresinde yer alan online başvuru bilgilerini 

doldurduktan sonra, ilgili sayfadan ulaşılabilecek İş Talep Başvuru Formunu bilgisayar ortamında 
doldurarak ilgili alana yükleyecektir. Daha sonra ise, istenen diğer belgeleri (öğrenim belgesi, 
KPSS sonuç belgesi ve istenen unvanlar için deneyim belgesi, sertifika, kullanım belgesi vb.) 
ilgili alanlara yükleyip “Kaydet” düğmesine basarak online başvurularını tamamlamış 
olacaklardır. 

Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden 
fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. 
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile 
istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi 
iptal edilecektir. Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra online başvuru sırasında 
beyanda bulundukları belgelerin (öğrenim belgesi, istenen unvanlar için deneyim ve/veya sertifika 
belgeleri) asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim 
edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR: 
KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe 

başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi 
itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.gantep.edu.tr internet adresinden ilan 
edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit 
olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. Her kadronun 1 (bir) katı kadar 
yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan olduğu takdirde 
veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme 
yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

İSTENİLEN BELGELER: 
1 - Online Başvuru Formu (“basvuru.gantep.edu.tr” web sayfasındaki istenen online 

başvuru bilgileri eksiksiz doldurulacaktır. 
KPSS Puanı kısmına arasında virgül (,) kullanarak sonuç belgesindeki ilgili puanın tam 

olarak girilmesi gerekmektedir.) 
2 - İş Talep Başvuru Formu (Online başvuru sayfasından ulaşılabilecek başvuru formu 

bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulup ilgili alana yüklenecektir.) 
3 - Öğrenim Belgesi (barkodlu e-Devlet çıktısı veya öğrenim belgesinin bir sureti ilgili 

alana yüklenecektir.) 
4 - 2020 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesinin internet çıktısı. (Kontrol kodu olan 

KPSS sonuç belgesi online başvuru sistemindeki ilgili alana yüklenecektir.) 
5 - Deneyim Belgesi ve/veya Sertifika (Aranan niteliklerde istenen unvanlar için; ilgili 

deneyim belgesi, kullanıcı belgesi, sertifika vb. belgeler online başvuru sistemindeki ilgili alana 
yüklenecektir. Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra evrak tesliminde bu belgelerin 
asıllarının ibrazı istenecektir.) 

İletişim: Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı 0342 317 1310 
Online Başvuru Sistemi web adresi: basvuru.gantep.edu.tr 
Başvuru Şekli: “basvuru.gantep.edu.tr” web adresinden online başvuru şeklinde alınacaktır.

 10279/1-1 
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İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili 
maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “İstanbul Üniversitesi Akademik 
Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi 
kadrolarına şahsen veya posta yoluyla eleman alınacaktır. 

Profesörlük Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Başlıca Araştırma 
Eserinin adını da belirttikleri kadroya başvuru dilekçelerini (PDF formatında imzalı), Yabancı Dil 
Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Diplomalarını (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, 
Uzmanlık), Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan 
Hesaplaması Formunu, Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formunu, Asgari Koşulların 
Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu (PDF formatında İmzalı), yayın listelerini, yayın 
listesindeki bilimsel yayınlarını (başlıca araştırma eseri ayrı olarak belirtilmelidir), İstanbul 
Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca yapılan tüm bilimsel çalışma ve 
faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri içeren 8 adet PDF formatında 
https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde yer alan kadro ön inceleme dosya hazırlama 
düzeninde istenen bilgi ve belgelere göre hazırlanmış olan Flash Bellek ve başvuru evrakları 
(basılı olarak teslim edilecektir.) ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya 
posta ile başvurmaları gerekmektedir. 

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, kadroya başvuru 
dilekçelerini (PDF formatında imzalı), Yabancı Dil Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Diplomalarını 
(Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), Akademik Yükseltilme ve 
Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan Hesaplaması Formunu, Aday Atama 
Kriterleri Değerlendirme Formunu, Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu 
(PDF formatında İmzalı), yayın listelerini, yayın listesindeki bilimsel yayınlarını, İstanbul 
Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca yapılan tüm bilimsel çalışma ve 
faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet PDF formatında 
https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde yer alan kadro ön inceleme dosya hazırlama 
düzeninde istenen bilgi ve belgelere göre hazırlanmış olan Flash Bellek ve başvuru evrakları 
(basılı olarak teslim edilecektir.) ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya 
posta ile başvurmaları gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, kadroya 
başvuru dilekçelerini (PDF formatında imzalı), Yabancı Dil Belgesi, Diplomalarını (Lisans, 
Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), Akademik Yükseltilme ve Atamada 
Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan Hesaplaması Formunu, Aday Atama Kriterleri 
Değerlendirme Formunu, Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu (PDF 
formatında İmzalı), yayın listelerini, yayın listesindeki bilimsel yayınlarını, İstanbul Üniversitesi 
Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca yapılan tüm bilimsel çalışma ve 
faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet PDF formatında 
https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde yer alan kadro ön inceleme dosya hazırlama 
düzeninde istenen bilgi ve belgelere göre hazırlanmış olan Flash Bellek ve başvuru evrakları 
(basılı olarak teslim edilecektir.) ile birlikte kadronun ilan edildiği birimin 
Dekanlığına/Müdürlüğüne şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. 



8 Aralık 2020 – Sayı : 31328 RESMÎ GAZETE Sayfa : 95 

 

Başvuru Evrakları: 
1. Başvuru dilekçesi (Dilekçe örneğine https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde 

bulunan duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir.) 
2. Üniversitemiz https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde duyurular/formlar kısmından 

yer alan 1 Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve 
Doçentler için olacak), 

3. Özgeçmiş ve yayın listesi, Yabancı Dil Belgesi, 
4. Doçentlik Belgesi ve Diploma Fotokopileri (Noterden veya Resmi Kurumlarca onaylı 

veya e-Devlet) (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), 
5. Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan 

Hesaplaması Formu 
6. Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formu, 
7. Asgari Koşulların Sağlandığına ilişkin Bildirim Formu (Beyanname) 
8. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet), 
9. 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş), 
10. Kimlik Fotokopisi 
11. Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri yayın, makale, kitap (ISBN numarasını 

gösterecek şekilde) içindekiler bölümünün bir örneği (Profesör kadrosuna başvuracaklar için), 
12. Askerlik durum belgesi (e-Devlet), 
13. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet 

belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecek olup, 
e-Devlet veya Resmi Kurum onaylı belge) 

Açıklamalar: 
1. Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir. 
2. İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası 

Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. 
3. İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme 

veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir. 
4. Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde 

ilgili birimlere yapılacaktır. 
5. İlanın Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 

15. (onbeşinci) gündür. 
6. Müracaatlar Şahsen veya Posta yolu ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda 

belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak 
olup, sorumluluk başvurana aittir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai 
bitimine kadar başvuru yapılacak Profesör ve Doçent Kadroları İçin İstanbul Üniversitesi 
Rektörlüğüne, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ise ilgili birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne 
ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.) 

7. 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca (2547 sayılı Kanunun 50. maddesinin 
birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik 
eğitimlerini üniversitemizde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.) belirlenen 
%20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu 
bulunmamaktadır. 
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8. Profesör ve/veya Doçent kadrolarına başvuran adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına 
girmemiş olanlar, başvuru işlemlerinden sonra, https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde 
bulunan duyurular/formlar kısmında yer alan Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi’ni 
doldurarak Personel Daire Başkanlığı Doçentlik Birimine ayrıca iletmeleri gerekmektedir. 

9. İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine, 
https://personel.istanbul.edu.tr/tr/content/mevzuat/yonergeler adresinden ulaşılabilir. Dr. Öğretim 
Üyesi, Doçent ve Profesör kadrolarına başvuran tüm adayların bilimsel dosyalarının bu yönergede 
yer alan kriterlere uygunluğu, ilgili akademik birimlerdeki ön inceleme komisyonları ve 
üniversitenin ilgili komisyonu tarafından incelenir. Akademik Yükseltilme ve Atamada asgari 
kriterleri sağlamayan adayların dosyaları jüri değerlendirmesine alınmaz. 

10. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların 
atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan 
anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep 
edemeyeceklerdir. 

11. Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları, 
28.02.2020 tarihli, E.17256 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın yazısıyla bildirilen 
27.02.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize vermiş olduğu 
atama izni kontenjanı dahilinde yapılacak olup, atama izni kontenjanını aşan hiçbir atama 
gerçekleştirilemeyecektir. 

12. İdare uygun gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal edebilir. 
13. İlanımıza https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinden ulaşılabilir. 
BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ : 08.12.2020 
BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 22.12.2020 (mesai saati bitimi itibariyle) 
DUYURULUR. 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

ANABİLİM DALI UNVANI ADEDİ AÇIKLAMA 

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları PROFESÖR 1 
Çocuk Yoğun Bakım Yan Dal 

Uzmanlığını almış olmak. 

Histoloji ve Embriyoloji DOÇENT 1 

Üreme sistemi ince yapı morfolojisini 

araştırma alanında bilimsel çalışmalar 

yapmış olmak. 

Tıbbi Genetik DOÇENT 1 

Genetik Hastalıkların preimplantasyon 

tanısı ve üreme genetiği alanında 

bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

Ortopedi ve Travmatoloji 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1 
Omurga deformiteleri ile ilgili bilimsel 

çalışmalar yapmış olmak. 

Ortopedi ve Travmatoloji 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1 

Kas iskelet sistemi patolojik kırıkları ile 

ilgili ve Biyomekanik ile ilgili bilimsel 

çalışmalar yapmış olmak. 
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EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Fars Dili ve Edebiyatı 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1  

FEN FAKÜLTESİ 

Moleküler Biyoloji ve Genetik PROFESÖR 1 

Bitkilerde epigenetik hafıza ve bitki 

transkripsiyon faktörleri alanlarında 

bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

İKTİSAT FAKÜLTESİ 

İktisadi Gelişme ve Uluslararası 

İktisat 
DOÇENT 1 

Ekonomik Açıklık ve Uluslararası 

Politik Ekonomi alanında bilimsel 

çalışmalar yapmış olmak. 

Pazarlama DOÇENT 1 
Tüketici Davranışları alanında bilimsel 

çalışmalar yapmış olmak. 

Siyaset Bilimi 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1 
Siyasal Düşünceler alanında bilimsel 

çalışmalar yapmış olmak. 

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 

Yönetim Bilimleri PROFESÖR 1 

Türk Kamu Yönetimi ve Karşılaştırmalı 

Yeni Kamu Yönetimi Reformları 

alanında bilimsel çalışmalar yapmış 

olmak. 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ 

Genel Gazetecilik PROFESÖR 1  

Radyo Televizyon DOÇENT 1 

Radyo Yayıncılığı ve yeni iletişim 

teknolojileri alanında bilimsel 

çalışmalar yapmış olmak. 

Radyo Televizyon DOÇENT 1 

Sosyal medya ve siyasal iletişim 

alanında bilimsel çalışmalar yapmış 

olmak. 

SU BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Deniz Biyolojisi DOÇENT 1  

DEVLET KONSERVATUVARI 

Piyano PROFESÖR 2  

Piyano DOÇENT 1  

Genel Müzikoloji 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1 

Müzikoloji alanında Doktora eğitimini 

tamamlamış olup, popüler müzik 

alanında bilimsel çalışmalar yapmış 

olmak. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ankara Medipol Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/12/2020 Tarihli ve 9745 Sayılı Kararı
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/12/2020 Tarihli ve 9754 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 9/9/2020 Tarihli ve 2016/10891 Başvuru Numaralı
Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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